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Grati s proefzitt en bij u thuis!
Meubelzorg komt 
gewoon naar u toe,
Waar u ook woont!
Bel nu: 085-065-5292
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Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Toulouse Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Bij Meubelzorg alti jd een relaxfauteuil of sta-op-stoel die bij u past!

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Sublime Grenada

Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

BlaizeCannes Nangis

Via meubelzorg.nl

Vraag nu de 
Brochure aan!

Geleen
Egelantier 11
6163 RB Geleen

Hoogland
Kraailandhof 11
3828 JN Hoogland
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL        BEL 085-0655292

Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

ACTIE GELDIG VAN:
t/m17

NOV
24

NOV

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

18 DECEMBER

OPENING18 DECEMBER

KIES JE KORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER

21% 
BTW korting

Tot wel
€1.000,-
inruilkorting

€8,50
korting per 
levensjaar

OF OF

Grati s proefzitt en bij u thuis!
gewoon naar u toe,
Waar u ook woont!
Bel nu: 085-065-5292



Ook uw bedrijfsgegevens onder
BEDRIJVEN CONTACTEN?

Voor € 2,50 per regel/per week heeft iedereen 

úw telefoonnummer bij de hand. 
Meer informatie of een offerte:

info@schakel-nu.nl       06-207 800 00

ALARMNUMMER  112
Met spoed politie, brandweer en ambulance 0900-
88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44
Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl 
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.

HUISARTSENPOST  085 - 53 60 300
Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feest-
dagen. Lage Witsiebaan 2a Tilburg. 
Op telefonische afspraak.

ARCHITECT
Ir. Stan Kruijssen | www.stankruijssen.nl
Exterieur & Interieurontwerp | 0617045678

AUTOBEDRIJVEN
Vakgarage Robben | vakgaragerobben.nl | 013-5331229
APK, Airco, Banden én onderhoud aan alle auto’s

BANKEN
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN
Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

Bedrijven contacten
Staats keukens
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

Van Antwerpen Elektrotechniek Elektra & LED-verlichting
voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie voor bedrijven
en particulieren. LAADPALEN, zonnepanelen,
24-uurs storingsdienst, Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en 
Fermacell vloeren, nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

Colofon
INFORMATIE EN ADVERTENTIEVERKOOP:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl | www.schakel-nu.nl

KOPIJ EN ADVERTENTIES:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week 
van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

INLEVEREN SCHAKELTJES:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur 
bij Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

ACTIVITEITENKALENDER:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

HOOFDREDACTEUR: 
Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

CORRESPONDENTEN: 
Noortje de Kok, Stefan Latijnhouwers, 
Jan van der Straaten, Ellen de Visser, 
Frits Hendriks, Lieselot van Elten

FOTOGRAFEN: 
Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

BEZORGING: 
Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

OPLAGE: 
5.510 exemplaren, 

DRUK: 
Drukkerij ElkaSikkers

DONATEURSREKENING:
NL50RABO 0106847953 
t.n.v.: De Nieuwe Schakel
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VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 
Schilders
Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA
Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629

CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST
Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS
AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD
DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE
Stel uw vraag over zorg, welzijn, wonen of andere 
hulpvraag. Op donderdagochtend van 10-12 uur in 
Koningsoord (ingang via hellingbaan) of 
tel: 06-53768978. Of mail: 
loket-be@dorpsraadberkelenschot.nl 

GEMEENTE 
Gemeente Tilburg
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Fixi” (meldingen doen over 
het openbaar gebied), “Afvalwijzer” (over ophalen 
huisvuil) en “Over uw buurt” (publicatie 
bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID
Apotheek 
Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

Chiropractie 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

Coaching
Body, Mind & Soul Coaching www.zensualisatie.nl

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

Fysiotherapie
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot 

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE 
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

Kinderfysiotherapie Move-Ing
www.move-ing.nl | Tel: 06 18820150

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & Klijn 
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

Huisartsen
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

Massage
Kivemas Massage. Massages, Lymfe Therapie en meer.
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

Osteopathie
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

Pedicures
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org
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De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl

Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

Tandartsen
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

Therapeuten
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk NyaVeda voor Ontspanning en Zingeving 
met Ayurveda | Klankschaal | Numerologie | Tarot
Contact gegevens: www.nyaveda.nl  – info@nyaveda.nl

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

RondOm Podotherapeuten GC Koningsoord
Tel: 088-1180500  www.rondompodotherapeuten.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

Therapeutisch Centrum De Zicht Acupunctuur | 
Toegepaste Kinesiologie | Coaching | DruYoga/Meditatie
De Zicht 21 | www.centrumdezicht.nl | 013-5332865

Thuiszorg
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
Advocaten
KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

Notarissen
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 
ANTHÉ KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en kin-
deren behandeling op afspraak. Heren mogen ook zonder
afspraak. Ook gespecialiseerd in krullen knippen. 
Charlotte & team 06-34089921 (ook via app) 013-5331561
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Woe 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 
Gastouderbureau Bontekoe gevestigd te Loon op Zand
kinderopvangbrabant.nl 0416-532321 / 06-48948933 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl

MAKELAARDIJ 
Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel, 013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E  06-28785367

RIJWIELSPECIALIST
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN HUIDTHERAPIE
C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.
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TAXIBEDRIJVEN
Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING
Coöperatie DELA 24/7 bereikbaar om te helpen
in Berkel-Enschot T 013 300 36 19 www.dela.org 

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
Van den Hoven Assurantiën 

Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN
ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalboeren@contourdetwern.nl 0610932179 

Eten met Gemak, maaltijd service, vers bereid,
Gevarieerd, en hoge kwaliteit, u kunt zelf samenstellen.
Tel 013-8200954 of mail naar smits@etenmetgemak.nl

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

Stichting Welzijn Ouderen Berkel-Enschot 
website: swo-be.nl mail: info@swo-be.nl of 013-5331035
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Aards Eetbar en Wijnwinkel 
aanwinst voor het dorpaanwinst voor het dorpaanwinst voor het dorp

Uniek concept
Met de opleiding tot sommelier van Chrissy en de 
food-achtergrond van Vic wilden beiden een con-
cept neerzetten wat anders is dan anders. Geen 
restaurant met een 3 gangen menu, maar culinair 
genieten van kleine gerechten met bijpassende 
wijnen. ‘Je kunt bij ons terecht voor ontbijt, lunch 
en diner. En vind je een wijn lekker, dan kun je met-
een een fl es kopen en meenemen,’ vertelt Chrissy. 
Ruim 50 wijnen worden in de eetbar geserveerd en 
in de winkel zijn ruim 170 wijnen verkrijgbaar. Ook 
een Chenin Blanc uit Zuid-Afrika, Chrissy’s favoriet. 

Passie
Samen met Vic volgde Chrissy in de eerste lock-
down een wijncursus en daar ontstond de passie 
om meer over wijn te leren. Omdat ze samen 
ook genieten van lekker uit eten gaan, kwam de 
droom naar boven om samen een eigen zaak te 
beginnen. Vics passie is koken en het creëren van 
bijzondere gerechten en combinaties van sma-
ken. ‘Ik wil graag iedereen verrassen. Naast vaste 

items op de kaart maak ik gebruik 
van seizoensproducten en heb 

dagelijks ook wisselende 
gerechtjes op de kaart. Je 

kunt bij ons ook een aantal kleinere hapjes bestel-
len en die bijvoorbeeld samen delen. En ook aan 
de bierliefhebbers hebben we gedacht, we heb-
ben een aantal mooie bieren op de tap en fl es.’

Duurzaam
‘Onze ondernemingsfi losofi e is ook dat we duur-
zaam willen zijn. In ons interieur gebruiken we 
gerecyclede materialen. Qua gerechten werken we 
met seizoensgebonden producten en wisselende 
gerechten. 
Binnen is er plaats voor 40 personen, reserveren 
kan voor 25. We willen ook dat mensen spontaan 
bij ons kunnen binnenwandelen. In het voorjaar 
komt er nog een groot terras bij. Aards Eetbar en 
wijnwinkel is een geweldige aanwinst in het dorp en 
een mooie aanvulling voor wie van mooie smaken 
houdt en spontaan zin heeft in een heerlijk hapje 
met een goed glas wijn.

Openingstijden:
Winkel: dinsdag tm zondag 10:00u – 18:00u 
Eetbar: woensdag tm zondag 10:00u – 00:00u 
Helaas vanwege corona is de eetbar tijdelijk 
om 20:00u gesloten.

Zondag 7 november opende Aards Eetbar en 
Wijnwinkel haar deuren. Eigenaren Chrissy van 
Roessel en Vic Gruntjes blikken vol trots terug 
op de eerste dag. ‘Met de opening van Aards is 
een grote droom van ons uitgekomen. Het was 
de hele dag gezellig druk en er was ook in de 
winkel veel aanloop.’

Tekst: Elke van Dommelen
Foto: Bas Haans

Openingstijden:
Winkel: dinsdag tm zondag 10:00u – 18:00u 
Eetbar: woensdag tm zondag 10:00u – 00:00u 
Helaas vanwege corona is de eetbar tijdelijk 
om 20:00u gesloten.

ken. ‘Ik wil graag iedereen verrassen. Naast vaste 
items op de kaart maak ik gebruik 

van seizoensproducten en heb 
dagelijks ook wisselende 
gerechtjes op de kaart. Je 

Bedrijf
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NIEUWSFLITS GEMEENTE TILBURG
Aanpassingen voor laden en lossen rond winkelcentrum

De gemeente ontvangt geregeld 
meldingen over het laden en lossen 
bij de winkels in het blok met aan de 
ene kant de ijssalon en aan de andere 
zijde de Hema. De bevoorrading vanaf 
de strook achter dit blok veroorzaakt 
regelmatig hinder voor bewoners en 
bezoekers van het winkelcentrum. 
Ook leidt het lossen soms tot onveilige 
situaties. Dan wordt het parkeerterrein 
geblokkeerd of het leidt tot parkeren 
op de stoep. Afgelopen jaar heeft de 
gemeente diverse gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van winke-
liers, bewoners en de Vereniging van 
Eigenaren (VVE). Om de knelpunten op 
te lossen zijn er diverse nieuwe afspra-
ken gemaakt. 

Nieuwe afspraken
- Er komt een nieuwe laad- en los-

plaats ter hoogte van Koningsoord 
125 (tegenover ijssalon). Hier is 
ruimte voor vrachtauto’s tot 12 me-
ter. Deze locatie is niet beschikbaar 
voor laden en lossen in de week-
enden. Dan is de plek beschikbaar 
voor het parkeren van bezoekers.

- De afrit bij de entree van het privé-
parkeerterrein krijgt NP-tegels (niet-
parkeren).

-  Met de winkeliers is afgesproken dat 
zij zich inspannen om bij de bevoor-
rading zoveel mogelijk gebruik te 
maken van kleinere vrachtwagens 
(tot 12 meter) en busjes. Dit geldt 
niet voor de bevoorrading van de 
supermarkten. 

-  De winkeliers vragen de leveranciers 
ook om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de Koningsoordlaan. 
Deze is het meest geschikt als aan- 
en afvoerroute voor vrachtverkeer. 

De aanleg van de extra laad-los plaats 
en overige aanpassingen worden nog 
dit jaar gedaan. Vooralsnog staan deze 
gepland in week 48 (29 november – 5 
december a.s.). 

Verkeersbesluit
Op de straat achter dit blok geldt 
momenteel éénrichtingsverkeer en 
venstertijden voor het laden en lossen. 
Laden en lossen is dagelijks alleen 
toegestaan tijdens 07.00 en 11.00 uur. 
Om de maatregelen ook goed juridisch 
te borgen is een verkeersbesluit nodig. 
Dit besluit is op 16 november gepubli-
ceerd (zie landelijke website 
www.offi  cielebekendmakingen.nl ). 
Gedurende zes weken na de publicatie-
datum kan eventueel bezwaar worden 
ingediend. Het besluit zal waarschijnlijk 
begin 2022 in werking treden. 

Vragen?
Bel of mail Michiel van Strien van de 
gemeente Tilburg via: 
michiel.van.strien@tilburg.nl  of 
013-5495362.



Hij kwam,
hij kwam,

die lieve goede Sint…
Gelukkig was na een jaar afwezigheid de Sint 
met zijn pieten weer te zien in het dorp. Wat 
klopten de hartjes van de kinderen blij toen ze 
hen weer zagen verschijnen. Veel gezinnen wil-
den graag aanwezig zijn bij de intocht van onze 
goed heiligman en stonden langs de kant van 
de weg. Veel kindjes waren verkleed als piet of 
hulp sinterklaas, wat was dat een mooi gezicht 
zo langs de route. 

En jawel, om kwart over elf verscheen de Sint 
met zijn gevolg ten tonele, ze startten met de 
route door het dorp ter hoogte van Boerderij De-
nissen. Zo liepen de vrolijke, leuke, bijzondere 
pieten met de Sint via de Generaal Eisenhower-
weg, de Raadhuisstraat naar Koningsoord. 

   Er was onderweg van alles te beleven voor 
          de kinderen; er werd snoep uitgedeeld 
                 door de pieten, je kon een pietendiplo-

ma verdienen door heel stil over de daken te lopen 
en pakjes te gooien. Ook was er een piet op een 
fiets te zien, die zal niemand ontgaan zijn en er lie-
pen pietjes met een wissellijst om een mooie foto 
met de pieten te maken. Voetbalpiet was ook van 
de partij met een hele grote bal en zelfs de brand-
weerwagen reed mee met de intocht. Trouwens, 
er liep ook nog een clown met een enorme bril en 
schoenen rond die ballonfiguurtjes maakte.

Wat helemaal te gek was, was dat je een boks 
kon geven aan de Sint en je een praatje kon 
maken met de Sint en zijn pieten. Heel speciaal 
dat ze dan speciaal voor jou stopten. 

De Sint is dus in het land en in het dorp, de 
schoentjes kunnen gezet worden en nu 
maar wachten tot pakjesavond! Geniet 
van de mooie sinterklaastijd…

Tekst en foto’s: Ellen de Visser
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Hans Mutsaers, Keurslager
Koningsoord 177
5057DL Berkel-Enschot
0416341448
info@mutsaers.keurslager.nl
www.mutsaers.keurslager.nl Aanbieding geldig van 27 december -1 tot 02 januari 0

fantastisch lekker

chick and
cheese
(kipfilet gevuld met
heerlijke kaas en
omwikkeld met
coburgerham

4 stuks 6.95

lekker en gemak
stoof van het
huysch

400 gram 6.95

leker en gemak
diverse
stampotjes

500 gram 4.95

marokaanse
kip-
schuitje's

100 gram 1.50

ambachtelijke 

saucijsjes

4 stuks 4.95

het lekkerste 

shoarma-
pakketje
(500 gram vlees, 4
lekkere broodjes en
een bakje saus)

per pakketje 7.95
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FIETS VAN DE MAAND

Prijs € 4899,-

FIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAANDFIETS VAN DE MAAND
CANNONDALE MAVARO NEO 4

De e-bike met een 625wh 
accu die van A naar B 
fietsen tot kunst verheft. 
Die functionaliteit koppelt 
aan plezier. Comfort aan 
mogelijkheden. En snelheid 
aan stijl. Simpelweg het beste 
vervoersmiddel. 

Vraag ons naar de 
aanbieding!

De fiets van de maand is nu snel te leveren!
www.detweewieler.nl, Kreitenmolenstraat 43 Udenhout, 013 5115990, Esscheweg 12A Vught, 073 657 0296 

Hartelijk bedankt voor uw support!
Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft tijdens de RaboClubSupport Actie hartelijk bedanken voor hun 
stem!
We hebben een cheque mogen ontvangen van € 902,34. Als stichting heeft de Schakel een maatschappelijk doel. 
We willen met deze fi nanciële bijdrage dit jaar met name de lokale Verenigingen die ons dorp levendig houden, 
ondersteunen en een PR boost geven in een speciale uitgave van De Schakel of een evenement. Hiermee bieden 
we ze een steuntje in de rug en kunnen zij hun club promoten en vrijwilligers en leden werven. Zo houden we 
Berkel-Enschot bruisend!
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Activiteiten kalender
De komende maand

12
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18-11-21 CC de Schalm 13.30-17.00 uur KBO/de Schalm riktoernooi

18-11-21 Boerderij Denissen 17.30 uur KBO/SWO Samen dineren voor senioren

20-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Dressuurwedstrijd p aarden

21-11-21 Ons Koningsoord 9.30 uur HulpSint Dansworkshop 2,5-4 jr

21-11-21 Manege de Kraan 10.00 uur Dressuurwedstrijd paarden

21-11-21 Torentjeshoef 10.30-15.00 uur Welfair verkoop

21-11-21 Ons Koningsoord 10.30 uur HulpSint Dansworkshop 4-8 jr

21-11-21 Ons Koningsoord 11.30 uur Letter - rijm - festijn

21-11-21 Ons Koningsoord 14.00 uur Hans Ligtenberg - A Diamond Salute

25-11-21 Manege de Kraan 18.00 uur Springwedstrijd 50 hindernissen competitie



De volledige titel van het boek luidt: De Voorste Stroom, van 
Moerenburg tot Durendael, een ondergewaardeerd natuurge-
bied. Jan licht de ondertitel toe: ‘Dit gebied is redelijk onbe-
kend in natuurbeschermingsland, het is niet eerder ter sprake 
gekomen in boeken of publicaties over natuur-
gebieden in Noord-Brabant. Dat is bijzonder, 
want dit gebied vertelt ons veel over de his-
torie van het landschap. Dit is bijvoorbeeld 
de enige plek waar een beekdal is ontgon-
nen, wat vervolgens is mislukt. De natuur 
heeft het bij wijze van spreken gewonnen 
van de boeren.’

Volgens Jan is onze leefomgeving door 
toedoen van de mens veelal hetzelfde 
geworden: ‘Daardoor gaat authenticiteit 
en identiteit verloren, dat is zonde!’ Dit 
gebied, dat zich uitstrekt van Moerenburg 
tot de Moergestelseweg in Oisterwijk, vormt 
hierop een uitzondering. De initiatiefnemers, de 
bestuursleden van de stichting Duurzaamheidsvallei 
in samenwerking met de Vereniging Behoud Moerenburg, 
zijn geïnspireerd geraakt door het kleurrijk palet van de diverse 
landschapstypen in het gebied. 

‘Het is geen koffi  etafelboek’, aldus Jan. De meeste foto’s zijn 
door leden van FotoBE speciaal gemaakt ter illustratie van de 
verhalen en informatie over het gebied. Het boek is bedoeld 
voor iedereen die in brede zin geïnteresseerd is in het land-
schap en de natuur in het gebied van de Voorste Stroom. Het 
eerste exemplaar is vrijdag uitgereikt aan de heer Yvo Kortman, 
voorzitter van het Van Gogh Nationaal Park (waar Nationaal 
Landschap het Groene Woud deel van uitmaakt), een van de 
vele sponsoren die de uitgave van het boek mede mogelijk 
heeft gemaakt. 

Nieuwsgierig geworden naar het boek en het natuurgebied? De 
Voorste Stroom is voor €29,95 te koop bij boekhandel Primera of 
te bestellen via de website van Stichting Duurzaamheidsvallei. 

Tekst en Foto’s: Lieselot van Elten

Boekpresentatie De Voorste Stroom
Er is al eerder naar verwezen in de Schakel, maar nu was het eindelijk zo ver. 
Vrijdag 12 november vond de offi ciële presentatie van het boek ‘De Voorste 
Stroom’ plaats in het clubhuis van MHCBE. Jan van der Straaten is een van de 
initiatiefnemers en eindredacteur van het boek. Trots laat hij het boek zien: ‘Ik 
heb het nu voor het eerst vast, ben benieuwd hoe het is geworden!’ 
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De natuur
heeft het
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van de
boeren 



handmatig uit de grond getrokken en op rijen ge-
legd. Sommige boeren staken de bladeren en bie-
tenkruin met een ‘steekschop’ van de voederbiet. 
Deze ‘bietenkoppen’ kuilde men apart in als ook de 
mangels. In de winter gaf de boer de bietenkoppen 
en mangels aan het vee. De voederbieten werden 
overigens eerst in een ‘bietenmolen’ fi jn gehakt.

Foto/tekst: Rinus van der Loo.

Natuurwandeling november
Op 25 november gaan we wandelen bij 
de Oude Warande in Tilburg. Dit park 
is in 1712 door de Duitse prins Wilhelm 
Von Hessen-Kassel aangelegd en was een lust- 
of plezierbos in de vorm van een sterrenbos:de 
hoofdlanen komen in een centraal punt bij elkaar. 
De paden van de vier kwadranten zijn aangelegd in 
vier geometrische vormen: een cirkel, een vierkant, 
een ruit en een achthoek. Tot 2008 is er een fl inke 
renovatie geweest, de oude lanen werden hersteld, 
zieke bomen gerooid en de vijver uitgediept. De 
Oude Warande is een van de gaafste, nog bewaard 
gebleven barokbossen van Nederland. Een prach-
tige plek in de hersfst!
Na afl oop drinken we koffi  e, op eigen rekening. We 
vertrekken vanaf Eikenbosch 2, het oude winkel-
centrum om half twee en zijn rond vijf uur weer 
terug. Wij carpoolen en medereizigers betalen € 
2,00 aan de chauff eur.
We nemen de coronaregels in acht dus graag een 
mondkapje meenemen. Aanmelden is niet nodig.
Veel plezier!

VOEDERBIETEN
Voederbieten stammen uit de 18-de 
eeuw. In 1790 wordt in het boek “Het 
gebruik van de Schaarsheid- of man-
gelwortel”, de voederbiet al uitvoerig beschreven. 
Ze worden in ons dorp mangels genoemd. In 1948 
teelde men in Nederland nog 66.000 hectares voe-
derbieten. Met de opkomst van snijmais werden de 
bieten uit het voederaanbod gedrukt. Stonden er 
in 2014 nog maar op 249 ha voederbieten dat liep 
in 2020 weer op tot 2400 ha. Tegenwoordig wordt 
de mangel weer opgenomen in het voederaanbod 
voor melkkoeien. Delen gras, mais en mangels 
worden in de voermengwagen gedeponeerd. De 
koeien nemen de versnipperde ’koeienbonbons’: 
lees voederbieten, als eerste uit het voedermeng-
sel. In vroeger tijd was mangelteelt erg bewerkelijk. 
Men zaaide met een handduwzaaimachientje de 
bieten half april. Onkruid werd met een ‘handduw-
rolschoff el’ weggenomen. De hak gebruikte men 
om de bietenrijen globaal uit te dunnen. Kruipend 
over het bouwland werden de mangels daarna 
‘op 1’ gezet (verder uitgedund). Naar gelang de 
vaardigheid van het personeel nam je een, twee- 
en zelfs drie rijen voor je rekening zodat de werkers 
gelijk op gingen. Het oogsten van de mangels 
begon eind oktober. (zie foto)
Trekkend aan de bladstelen werden de bieten 

Zonnebloem nieuws 
Coronabesmettingen 
Helaas hebben wij i.v.m. de toene-
mende Coronabesmettingen onze 
ontspanningsmiddag van 12 november jl. moeten 
annuleren. De pijn werd gelukkig verzacht doordat 
Sinterklaas ons heeft geholpen met een presentje 
en gedichtje voor onze gasten. Als echte hulp Pie-
ten worden deze door de Zonnebloem vrijwilligers 
bezorgd. U ziet het: ook met Sinterklaas vergeten 
wij onze gasten niet!

Uitslag Zonnebloem loterij 
De uitslag van de loterij is bekend! In Berkel-
Enschot zijn al diverse prijzen gevallen dus check 
snel uw lotnummer op www. zonnebloem.nl/loterij/
uitslag Nogmaals bedankt voor uw loten aankoop 
en bij het raadplegen van de trekking: veel succes 
gewenst!

Rabo club support actie 
De uitslag is bekend van de Rabo club support 
actie ! Wij hebben veel stemmen mogen ontvangen 
van de Rabobank leden en dit leverde een bedrag 
van maar liefst € 1836,52 op. Daar kunnen wij voor 
onze gasten weer leuke dingen mee doen. Enorm 
bedankt voor uw stem op de Zonnebloem en 
uiteraard dank aan de Rabobank die dit geweldige 
initiatief mogelijk heeft gemaakt.
Pas goed op uzelf en uw naasten!

Bestuur en vrijwilligers 
de Zonnebloem afd. Berkel-Enschot 
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Zijn droevig de novemberdagen,
de winter zal ons zeker plagen.

De herfst met nevel doortrokken, 
toont een winter met sneeuwvlokken.

Jean-Paul Korst

Sint Nicolaas bingo 
in de foyer van de 
Schalm (Konings-
oord)  geannuleerd. 
Helaas moeten wij in verband met de toenemende 
Corona besmettingen voor uw en onze veiligheid 
de jaarlijkse KBO bingomiddag op zondag 28 
november annuleren.

Werkgroep KBO Ontspanning

Verrassende ontmoeting
Zo’n anderhalf jaar was de Concertzaal 
op slot. Tot vorige week zondag. Toen 
gingen de deuren weer open voor een 
werkelijk Verrassende Ontmoeting tussen Koninklij-
ke Fanfare De Vooruitgang uit Stiphout,  Muziekver-
eniging Concordia en FotoBE. Een prachtig concert 
waarbij Concordia gastzangeres Vimbai Zimuto had 
uitgenodigd. Daarbij werden de muziekstukken van 
Concordia visueel ondersteund door een fotopre-
sentatie. Het thema van het concert was Nature 
calls, met muziekstukken die door Noord Amerika 
en Afrika trokken. Jan van den Bergh heeft foto’s 
van zichzelf en clubgenoten gebruikt en verwerkt in 
een prachtige slide show.
Wij hebben enorm genoten. Met een drankje na 
afl oop hebben we ook een toast uitgebracht op 
ons tweede jubileum. In januari vieren we dit verder 
als we na anderhalf jaar hopenlijk onze jubileum 
expositie kunnen presenteren.

Nieuwe Gildeheer
Na lange tijd heeft het gilde Sint Huber-
tus weer een Gildeheer. Na afl oop van 
de eucharistieviering in de Sint Wil-
librordus Kerk, vanwege Sint Hubertus dag, is op 
zondag 07 november jl. pastoor Marcel Dorsers ge-
installeerd tot Gildeheer. Dit gebeurde in het bijzijn 
van vertegenwoordigers van het Sint Jacobusgilde 
uit Zeeland, alwaar pastoor Marcel in het verle-
den ook Gildeheer is geweest. Hoofdman Frans 
Vromans omhing de pastoor met een Sjerp, het 
attribuut van de Gildeheer. Waarna de Gildeheer 
in-gevendeld werd. Na de installatie volgde een 
vendelgroet op het kerkplein, waarna het voltal-
lige gezelschap naar het gildeterrein aan De Kraan 
ging, alwaar men na het nuttige van de lunch, nog 
heeft deelgenomen aan het kruisboogschieten en 
het Jeu de Boules. Al met al een bijzondere en 
geslaagde dag.

Cie. p.r.

Welfare
De Welfaireverkoop kan vanwege de 
nieuwe Corona maatregelen niet door-
gaan op zondag 21 november. 

Groetjes het Welfairteam.
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Gevonden

Verloren

5-11 Sleutelbos gevonden met kruising Mac Donalds Bosscheweg 06 40541175
sleutelhanger (wortel met tekst Budapest)

3-11 Sleutel met blauw tophoesje Heggewikke 06 29219634
2-11 OV-chipkaart Bosscheweg 06 25034152
   

15-11 Zilverkleurige platte slavenarmband Rondom BS Berkeloo - trimbaan JB of 06-12181707
met tekst Winkelcentrum

2-11 OV-chipkaart Tussen halte Burg. Panislaan en de Druiventros 06 37040652

B I J B A A N T J E
Wij zijn per direct op zoek naar 

2 BEZORGERS voor de wijken

- Guido Gezellelaan, Anton van Duinkerken-
laan en Durendaelweg tot rotonde (200 Schakels)

- Jurgenslaan en Spinnerijlaan (102 Schakels)

Ben jij 13 jaar of ouder, woon je in één van deze buurten 
en heb jij op woensdagmiddag een uur de tijd 

om Weekblad de Schakel te bezorgen? 

App 06-20780000 of stuur een mail naar 
info@schakel-nu.nl
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OJC’98 nieuws
Zaalcompetie-programma bekend
Afgelopen week is het defi nitieve 
zaalprogramma verschenen. Hieronder vindt u de 
wedstrijden van het eerste weekend.
zaterdag 27 november
Attila 1 - OJC’98 1
Attila 3 - OJC’98 2
OJC’98 jun 1 - DSC jun 4 15.05 uur
OJC’98 asp B1 - KVS’17 jun 1 14.00 uur
OJC’98 asp C1 - Animo asp C1` 13.00 uur
OJC’98 pup D1 - Ready pup D1 12.00 uur
DSC pup E1 - OJC’98 pup E1
Tilburg pup E2 - OJC’98 pup E2
BMC pup F1 - OJC’98 pup F1
Zoals u gelezen zult hebben, mogen er bij sport-
wedstrijden de eerstkomende weken geen toe-
schouwers toegelaten worden. Dat geldt dus ook 
voor deze eerste wedstrijden van het zaalseizoen.
We noemen hier ook nog even het PIETENKORF-
BAL dat dit jaar op 26 november plaats vindt, van 
18.30 uur - 19.30 uur in sporthal ‘t Ruiven. Alle 
kinderen van de pupillenleeftijd mogen meedoen.

Elke zondag open
Oisterwijk Heukelomseweg 26

Voedervogel
Een genot voor je vogels 

en leuk voor in de tuin. 
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op werkdagen 

werktijden

in overleg

Schoonmaken is helemaal jouw ding!

Interieurverzorger  
Als interieurverzorger zorg je er samen voor dat de kantooromgeving en 
kantine's er op en top uitzien. De aanvang van je werkdag willen we graag 
afstemmen op jouw persoonlijke omstandigheden en wensen. Je gaat aan  
de slag om het pand spic en span te maken. Bij jou is het vanzelfsprekend  
dat alle meubels en obstakels aan de kant gaan voor de schoonmaak.

ben je enthousiast neem dan contact op met monique@demaro.nl
knippersven 15 • berkel-enschot • 013 538 5160 • demaro.nl
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Kun je wel wat extra zakgeld gebruiken?  
Bij De Maro verdien je meer dan prima!
Wij zoeken jongeren van 14 jaar of ouder  
die in het weekend hun handen uit de 
mouwen komen steken. Je gaat aan de slag  
als schoonmaker en poetst de productie-
ruimtes als onze bakkers naar huis zijn. 
In overleg werk je op vrijdag vanaf 15.00 
tot 20.00 uur en/of op zaterdag van 7.30 
tot 14.00 uur. Tijd genoeg nog voor andere 
weekenddingen dus!

Chille hoodie gespot?
Kom lekker bijverdienen bij De Maro

zin in? neem dan contact op met monique@demaro.nl
knippersven 15 • berkel-enschot • 013 538 5160 • demaro.nl

vrijdag- 

namiddag en/of 

zaterdag
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Regionale Kwan Nyom Hap-
kido examens in Coronatijd.
Ondanks de coronamaatregelen konden 
de meeste kandidaten meedoen met 

het examen in Kwan Nyom Hapkido. Kwan Nyom 
Hapkido wordt ook wel de Koreaanse MMA ( Mixed 
Martial Arts) genoemd. In Korea behoort Hapkido 
tot het basispakket voor zowel politie als het leger.

Het Examen
Een dag voorafgaand aan de examens werden de 
kandidaten gewezen op de coronaregels, die uiter-
aard ook bij ons van toepassing zijn.
Het gevolg was, dat enkele kandidaten moesten 
afhaken. Heel jammer. Iedereen heeft natuurlijk 
maanden hard getraind voor dit examen. Helaas 
kon er op geen enkele manier een mouw aange-
past worden. Uiteindelijk moesten 6 van de 29 
deelnemers zich afmelden.
Het examen begon om 10.00u en werd afgenomen 
in Berkel-Enschot, het hoofdkwartier van Kwan 
Nyom Hapkido” Yong”.
Er kwamen kandidaten uit Tilburg, Berkel-Enschot, 
Udenhout, Waalwijk, Drunen, Best en Wintelre. 
De examens werden afgenomen door Master Ron 
van Beukering, Hoofdtrainer Kwan Nyom Hapkido 
Nederland en Instructor Marco van Gullik.
De jeugd mocht het eerste aantreden. Instructor 
Marco van Gulik, van de school uit Waalwijk, gaf de 
instructies aan de kandidaten. Master Ron beoor-
deelde de uitvoering van de technieken. 
Deze bestonden uit: trappen, stoten valbreken en 
zelfverdedigingstechnieken. Het examen was erg 
spannend voor de kinderen. Nadat de examina-
toren overleg gevoerd hadden kwam de uitslag. 
Gelukkig was iedereen geslaagd.

Luka Slaats uit Best haalde als eerste in de regio 
een ‘jeugd rode band’. Een geweldige prestatie na 
jaren van hard trainen en fl ink doorzetten.
In de namiddag kwamen de hoge banders aan 
bod. Naast de basistechnieken op verschillend ni-
veaus, werden ook arrestatie-technieken, worpen, 
grondtechnieken, technieken ter verdediging van 
trappen en stoten en verdedigingstechnieken tegen 
meerdere aanvallers gedemonstreerd. De laatste 
onderdelen werden door Master Ron begeleid.
Voor zowel de kandidaten als voor de examinatoren 
was het een pittige dag. Om 15.30u werden de laat-
ste diploma’s uitgereikt en konden ze terugkijken naar 
een erg succesvolle dag! Iedereen was geslaagd.
Al met al waren het mooie examens met veel posi-
tieve energie en een geweldige onderlinge eenheid. 
Voor meer informatie kunt u onze website www.
hapkidonederland.nl bezoeken.

White Demons
En toen kwam met de persconferentie 
de mededeling dat bij de trainingen en 
wedstrijden geen publiek meer welkom 
is. Jammer, maar we mogen wel handballen! Voor 
onze HC1 was dit extra jammer. Zij hadden name-
lijk dubbel feest vandaag.
De wedstrijd begon gestaag, waardoor de eerste 
10 minuten de de goals gelijk opliepen. Doordat de 
tegenstander een goede verdediging had duurde 
het even voor de jongens hun draai op het veld 
gevonden hadden, maar daarna vlogen de goals 
om de oren bij de keeper van de tegenstander.
Wat was het een mooie doorbraak, eentje die de 
zondag nog beter maakte.
Ook de coach, Hans Verschuren stond dubbel te 
genieten want hij kreeg voor zijn 50ste verjaardag 
een winst erbij! Naast winst kreeg hij ook vele 
felicitaties en een mooi cadeau. Ook namens alle 
andere leden, alsnog van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag Abraham!
Ook voor dames 2 was het reden om te proosten 
na de wedstrijd. Sinds de komst van coach Cees 
weten de dames prachtige uitslagen te behalen.
Vandaag werd voor de derde wedstrijd op rij de 
30 op het scorebord gezet. Dit keer wisten zij er in 
Goirle zelfs overheen te gaan. Na mooi samenspel 
wisten zij met een eindstand van 9-33 met punten 
terug te keren in Berkel-Enschot. De dames gaan 
voor het kampioenschap!
De meiden A namen ook de punten mee naar huis 
maar alle andere teams lukte dit helaas niet. Deze 
week weer fi jn trainen samen en hopelijk aanko-
mend weekend wel winst.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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EXPOSITIE JOOP GHERING t/m 2 januari
Van 2 november 2021 tot en met 2 januari 2022
zal Joop Ghering zijn aquarellen exposeren in het 
Cultureel Centrum De Schalm ondergebracht in Ons 
Koningsoord in Berkel-Enschot.
In 1994 is Joop zelf pas gaan aquarellen. Dat zit 
zo: zijn weekenden en vakanties bracht hij door in 
Zeeland en hij kreeg de behoefte het landschap in 
waterverf vast te leggen. Het was een hele uitdaging 
om zijn doel te bereiken. Weer in Brabant zag hij de 
bossen, heiden en vennen in aquarel. Ze waren heel 
inspirerend. Hij wilde verder en vond in een maand-
blad een interview met Gerda Mentens, een aqua-
rellist uit Balen, in België. Met haar is hij in contact 
gekomen, met als gevolg.... van 2009 tot 2015 heeft 
Joop lessen gevolgd bij Gerda. Hij heeft er vrijer leren 
schilderen. Meer impressionistisch, daar had Joop 
moeite mee. Hij bleek een echte realist te zijn en 
vindt het belangrijk kleuren en vormen waarheidsge-
trouw weer te geven.
Kom kijken en oordeel zelf! Mocht Joop aanwezig 
zijn tijdens uw bezoek, maakt hij graag even een 
praatje met u.
Joop exposeert zijn prachtige aquarellen bij Cultureel 
Centrum De Schalm t/m 2 januari 2022. Iedereen is 
van harte welkom het werk van Joop in de expositie-
ruimte te komen bezichtigen. Deze is geopend van 
maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur en in het 
weekend of op de avonden tijdens activiteiten of op 
afspraak.

SINTERKLAAS IS AANGEKOMEN IN BERKEL-
ENSCHOT
Daarom zijn er in de kerkzaal in Ons Koningsoord 
verschillende activiteiten voor kinderen in de Sinter-
klaassfeer!! 

ZONDAG 21 NOVEMBER 09.30 & 10.30 UUR 
HULPSINT DANSWORKSHOP
Wie wordt een echte Hulp-
sinterklaas? Weet jij hoe 
Sinterklaas loopt en danst 
en over de daken gaat? 
Dat leer je allemaal in deze 
workshop. Lekker dansen 
op sinterklaasmuziek, en 
….. aan het einde van de 
les kun je jezelf een echte 
Hulpsinterklaas noemen: 
je krijgt het Hulpsinterklaasdiploma en een ‘maak je 
eigen mijter’-pakket. Deze les wordt gegeven door 
Iris Joosten. Zij is afgestudeerd aan de dansacade-
mie in Tilburg en heeft veel ervaring in het werken 
met kinderen.
Deze superleuke HulpSint danslessen zijn er voor 
verschillende leeftijdscategorieën:
09:30 tot 10:15 – 2,5 tot 4 jaar
10:30 tot 11:15 – 4 tot 6 jaar
Toegang €7,50 per kind; Tickets bestel je snel via: 
www.onskoningsoordcultureel.nl
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CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

ZONDAG 21 NOVEMBER 11.30-12.30 UUR 
LETTER-RIJM-FESTIJN! 
Wat gaan we allemaal doen? We gaan voorlezen en 
rijmen; Raad je met ons mee naar rijmwoordjes. We 
gaan in de bieb speuren naar letters en maken daar 
leuke woorden mee. En natuurlijk rijmwoorden! Én 
we gaan gezellig letters knutselen. De pieten kunnen 
zelfs preciesiestrooien. Misschien kun jij dat ook?
Ondertussen draaien we het superleuke Peperno-
tenlied en andere sinterklaasliedjes om lekker samen 
mee te zingen.

En pssst… Heb jij wel eens ooit je schoen gezet in 
de bibliotheek? Breng je schoentje mee en kom het 
maandag 22 november weer ophalen in de Biblio-
theek. Meld je voor de zekerheid wel aan, zodat de 
Sint weet hoeveel schoentjes er staan!  
Kom je dit feestje gezellig meevieren in de biblio-
theek?
Toegang is gratis. Wel graag aanmelden via: berke-
lenschot@bibliotheekmb.nl 

ZONDAG 21 NOVEMBER 14.00 uur  
HANS LIGTENBERG – A DIAMOND SALUTE
Dat wordt een heerlijke zondagmiddag met het uit-
gebreide repertoire van Neil Diamond in een intieme 
setting. De grootste nummers klein gebracht door 3 
ervaren muzikanten:

Marco van de Velden op zang, bas/gitaar, Leon Groe-
neveld zang en toetsen en Hans Ligtenberg zang en 
gitaar. Zij brengen de hits en minder bekende num-
mers van Neil Diamond met o.a. Sweet Caroline en 
Song, Song Blue.
Een akoestische salute aan Neil Diamond en zijn 
prachtige oeuvre.
Toegang €10. Tickets bestel je gemakkelijk en snel 
via www.onskoningsoordcultureel.nl

MAANDAG 22 NOVEMBER 09.30 uur
WORKSHOP MOZAïEK 
Mozaïeken is een soort ‘schilderij’ met kleine (glas)
steentjes maken op een door jou gekozen onder-
grond: een plantentafeltje, dienblad, of iets anders. 
De materialen zijn inbegrepen in de prijs en worden 
verzorgd door de cursusleidster. Je bent helemaal 

24



vrij in de keuze van de fi guur die je maakt! Wanneer 
je mozaïekfi guur klaar is, wordt de ruimte tussen 
de steentjes opgevuld met voegsel om er een mooi 
geheel van te maken. 
Toegang €40; Tickets bestel je gemakkelijk via www.
onskoningsoordcultureel.nl

LETTERS&LIEDJES
Vrijdag 26  november van 10.00 tot 11.00 uur 
Met een mooi, spannend of grappig prentenboek 
duiken we in leuke verhalen en maken we gezellige 
muziek. Samen lezen, liedjes zingen en bewegen 
wie wil dat niet. Voorlezen en muziek maken met 
kinderen is heel belangrijk. Naast dat het natuurlijk 
erg gezellig is, is het ook van groot belang voor de 
taalontwikkeling van een kind. Kinderen die regel-
matig worden voorgelezen en muziek maken hebben 
namelijk een grotere woordenschat. De leesconsu-
lent van de Bibliotheek leest voor en geeft voorlees- 
en boekentips. Janine van Het Oisterwijkse Jeugd-
theater Van Niks & van Alles verzorgt live muziek 
én neemt de kinderen mee in dans en drama. De 
boeken worden nagespeeld! Lezen en muziek is een 
dubbelfeest voor peuters en (groot) (oppas) ouders. 
Kom je ook luisteren en meedoen?
Praktische informatie: 6 workshops van 1 uur 
Zet ook de volgende data alvast in je agenda: 17 
december, 18 februari, 18 maart, 15 april en 20 mei 
Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur 
Entree: €7,50 per keer 
Je bent van harte welkom, alleen vooraf aanmelden 
verplicht via: www.bibliotheekmb.nl

zondag 28 november 2021, C. C. De Schalm, aan-
vang 11.30 uur, entree € 10,00 ( gratis koffi  e of thee 
in de pauze). Bestellingen via de site en op de dag 
van de voorstelling aan de zaal.  Kunnen tonen van 
geldige QR-code verplicht

Mónica Coronado & Manito: Melodías del Corazón. 
De Spaanse zangeres Mónica Coronado neemt u 
samen met gipsy fl amencogitarist Manito mee naar 
een wereld vol passie en weemoed. Op het repertoire 
staat zowel bestaande als zelfgeschreven Spaans-
talige nummers, met Zuid-Amerikaanse en Indiase 
invloeden, streken die Mónica zelf bereisd heeft. Een 
programma vol vuur door twee rasmuzikanten. 
Meer info  www.monicacoronado.com

NOTEER ALVAST IN DE AGENDA
11 december;  kerstconcert door TVE in de Willibrorduskerk
12 december:  Di Gojim- kwartet, klezmermuziek
19 december: Eefje Wentelteefje, Familievoorstelling om 11.00 uur
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| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

do vr za
18 nov 19 nov 20 nov WEEKENDPAKKERS

Geldig in week 46 zondag 14 t/m zaterdag 20 november 2021

We gaan 
weer inslaan!

PLUS AGFPLUS AGF

46/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs    .

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

Pepsi, Sisi of Seven Up  
Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 flessen**
Bijv. Pepsi Max original, 2 flessen à 1,5 liter

3.50 1.75
De actieprijzen variëren van 1.59 - 1.95

Optimel, Chocomel, Vifi t of Yoki Drink  
Alle pakken à 1 liter, uit de koeling, combineren mogelijk
2 pakken** 
Bijv. Optimel Drinkyoghurt framboos, 2 pakken à 1 liter

2.90 1.45
De actieprijzen variëren van 1.25 - 1.89

PLUS Blauwe 
bessen of frambozen
Bakje 125 gram, combineren mogelijk
2 bakjes** 
Bijv. PLUS Blauwe Bessen, 2 bakjes à 125 gram

4.58   2.29
De actieprijzen variëren van 2.29 - 2.69 

Alle PLUS 
Spaanse fuet

PLUS 
Kiproerbakschotel
Mexicaans of oosters, bak 500 gram

PLUS Nederlandse 
Handperen Conference
Los

GIJS Appelcake
540 gram

+1GRATISzegel

zondag 14 t/m zaterdag 20 november 2021

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

11++11
GRATIS

3.19 - 3.49

Per stuk

2.69
3.19 - 3.49

Per stuk

22.696922.
Segafredo
Intermezzo 
espresso ko�  ebonen Zak 1 kilo
of ko�  ecapsules Alle doosjes à 10 stuks 
Per stuk 
Bijv. Segafredo Intermezzo 12, doos 10 ko¥ecapsules

2.99 1.49
De actieprijzen variëren van 1.49 - 5.71

PLUS Culinaire beenham
Naturel, honing-mosterd of bourgondisch

6.49

Per 500 gram

44..2929
50%50%
KORTING

OP=OP

Volle bak 
voordeel!

11++11
GRATISAlle Go-Tan  

Combineren mogelijk
2 stuks** 
Bijv. Go-Tan Chilisaus zoet, 2 flessen à 500 ml

4.04 2.02
De actieprijzen variëren van 0.79 - 3.19

2.79 - 3.29

Per stuk

22..1919
3.49

Per stuk

22..4949
4.99

Per bak

33..9999
1.99

Per kilo

00..9999

50% KORTING 

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden:            maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur      |     zondag: 10.00 - 18.00 uur
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Familierecht

Arbeidsrecht

Erfrecht

Mediation

Sociaal
Zekerheidsrecht

www.vindenadvocaten.nl 
Kapitein Hatterasstraat 23D-01

5015 BB Tilburg 
Tel. 013 - 3039006

Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1Schakel Vinden Advocaten ADV.indd   1 04-10-21   15:4804-10-21   15:4827



Transportweg 4  Udenhout   |   T: 013 - 511 99 31   |   M: 06 - 21 43 60 67

www.zigzag-gordijnen.nl

  Vakkundig advies aan huis
  Showroombezoek op afspraak
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Vandaag 17 november zijn Nel 
(81) en Piet 60 jaar getrouwd! 
Nel is geboren te Bergen op Zoom als 
jongste in een gezin met 3 meisjes en 1 
jongen en Piet (84) is geboren te Halsteren 
in een gezin met 5 kinderen. Samen hebben 
ze 2 kinderen, 5 kleinkinderen, waarvan tot hun 1 
kleindochter op 26e jarige leeftijd is overleden en 1 
achterkleinkind. Nel en Piet zijn beiden opgegroeid in 
zorgzame gezinnen.

Eerst woonden ze in Roosendaal, daarna in Halste-
ren toen de kinderen het huis uit waren. Nu wonen ze 
4 jaar in Berkel-Enschot. Ze zijn hier komen wonen 
om dichter bij hun kinderen en kleinkinderen te zijn. 
Ze hebben het ontzettend naar hun zin en hebben 
nooit heimwee gehad. 

Ze hebben elkaar ontmoet toen Piet haar kwam 
ophalen van de Mulo. Ze waren toen nog vrij jong; 
Nel was 14 en Piet was 16. In het begin van hun 
samenzijn ging het allemaal een beetje stiekem. 
Briefjes schrijven naar elkaar. En ze spraken veel bui-
ten samen af, want je mocht nog niet bij de ouders 
thuiskomen. Offi  cieel hebben ze hun relatie bekend 
gemaakt toen Piet in militaire dienst ging. 

Ze zijn getrouwd in 1961 in Bergen op Zoom en de 
huwelijksdag werd groots gevierd, alle familie was 
aanwezig. Piet is altijd administrateur geweest, eerst 
15 jaar bij Bruijnzeel vloeren en daarna 25 jaar bij 
een psychiatrisch ziekenhuis. Toen de kinderen naar 
de middelbare school gingen is Nel gaan werken op 
kantoor van een loon- en grondbedrijf. 

Met het gezin gingen ze vaak samen op vakantie, 
naar Spanje met de auto. Toen de kinderen het huis 
uit gingen zijn ze op vakantie blijven gaan in Europa 

met de auto. Nu regelmatig naar een hotel in eigen 
land. Ze hebben het gezellig, proberen er samen 
iets van te maken en zoals altijd blijft het geven en 
nemen, dat is het geheim van hun huwelijk. 

Hun diamanten huwelijk gaan ze uitgebreid vieren. 
Nel en Piet wilden afsluiten met te zeggen dat ze 
zo blij zijn dat ze gezond zijn, zowel mentaal als 
fysiek. En dat ze dit allemaal mogen beleven met hun 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, dit is een 
groot goed.

Tekst: Ellen de Visser
Foto: Bas Haans
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Zeshoevenstraat 31  |  Udenhout

Afslankcoach Danielle
Lekker in je vel zitt en, meer energie en overtollige kilo’s kwijt? 

Graag ga ik samen met je aan de slag 
om jouw doelen te bereiken met PowerSlim.

www.afslankcoachdanielle.nl/afspraak

info@afslankcoachdanielle.nl

Tel: 06-18575029

Oliviersweg 99, Oisterwijk   -   2 min vanaf de McDonald's

Elke zaterdag 
verse groente

en fruit!
          

Check onze Facebookpagina @degroenteloods

van 
09:00 tot 16:00
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Nieuwe middenbouw 
groep
Wij hebben een nieuwe mid-
denbouw groep. Wij zijn allemaal nieuw bij elkaar 
gekomen. In de klas zitten groep 3, 4 en 5. Er zijn 
veel lieve kinderen en we pesten niet. We werken 
hard en stil (bijna altijd).
De juf verzint allemaal spelletjes en dat is leuk. 
Ze leert de kinderen uit groep 3 schrijven.
Wij vinden het fi jn in de klas.
Op dit moment hebben we thema piraten en dan 
leren we hoe het vroeger ging met de handel. 
En natuurlijk hebben we het op dit moment ook 
heel druk met de komst van Sinterklaas.

Groeten van alle kinderen en
juf van middenbouw 6

Afgelopen dinsdag 9 november zijn wij met de 
gehele onderbouw naar de Oisterwijkse bossen 
geweest. Hier hebben wij een herfstwandeling 
gemaakt. Tijdens deze wandeling zijn wij opzoek 
gegaan naar herfstspullen om onze schatkisten te 
vullen, denk aan een bolster, kastanjes, verschil-
lende bladeren, een dennennaald, etc. Samen met 
de papa’s en mama’s hebben wij een hele leuke 
wandeling gemaakt. In de lente gaan we weer naar 
de dezelfde bossen, wij zijn benieuwd hoe het bos 
en dan uitziet.

Groeten van Onderbouw 3
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Energieadvies op maat
speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven. Ik ben energieadviseur voor Berkel-Enschot en 
Udenhout. Graag denk ik met jou mee over het verduurzamen van je huis. Met kleine 
maatregelen kun je al veel besparen, denk bijvoorbeeld: aan het monteren van een extra 
pompschakelaar op je vloerverwarmingsverdeler, het plaatsen van een slimme radiator-
ventilator in convectorputten en onder radiatoren en het overgaan op led-verlichting. 
Ik help je graag goed op weg bij het verduurzamen van je huis via onderstaande drie opties:

Optie 1: Concrete vraag, 
stel ‘m telefonisch!  

We zijn elke werkdag 
bereikbaar van 13 tot 17 uur 
en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 
088-00 62 013.

Optie 2: Een online check 
van jouw huis  

De eigen bijdrage voor 
deze online check is 
€20 (voor een advies 
ter waarde van €90). 

Vraag een online 
check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek 
aan huis voor een 
onafhankelijk advies  

De eigen bijdrage voor 
deze live check is €65 
(voor een advies ter 
waarde van €210).

Maak een afspraak via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Afspraak
plannen voor een
energieadvies? :

www.aandeslagmetjehuis.nl 

Meer weten wat wij doen? Kijk op: www.b-ec.nl

In samenwerking met:

www.aandeslagmetjehuis.nl

speciaal voor Berkel-Enschot en Udenhout

Hallo, mijn naam is Joep van Laarhoven

Joep van Laarhoven,  
Joep van Laarhoven, 

Energieadviseur Berkel
Energieadviseur Berkel__Enschot Enschot 

en Udenhout 
en Udenhout 
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Secretariaat: Slimstraat 7 Udenhout; 
ma, di, do, vr, 09.00 - 16.00 uur; 013-5111215; 
info@johannesxxiiiparochie.nl; 
www.johannesxxiiiparochie.nl 
IBAN NL44 RABO 0170 8812 53  
ten name van R.K. Johannes XXIII Parochie.
Spoedgevallen: 
pastoor Dorssers 06-19843922; 
pastoor Looyaard 06-51110960.

OPSTEKERTJE
Verwachting 
We leven in een periode van het jaar dat ‘verwachting’ 
een belangrijke plek inneemt. Als voorbeelden hiervoor 
noem ik: Onze verwachting naar coronacijfers en de 
hoop op een ingezette daling in plaats van stijgende 
besmettingscijfers, onze verwachting naar de intocht 
van Sinterklaas zaterdag 13 november, pakjesavond 5 
december en natuurlijk de verwachting van kinderen 
“Wat ik in mijn schoentje vind?”, het feest van Sint 
Nicolaas op 6 december, de verwachting in de Advent-
tijd en voorbereiding op het feest van Kerstmis, de 
verwachting van Kerstmis - de geboorte van het kindje 
Jezus, de verwachting van de jaarwisseling. Een hele 
opsomming van verwachtingen voor deze maand en 
de decembermaand. Wat betekenen deze verwachtin-
gen voor ieder van ons persoonlijk. De ene persoon zal 
aan al deze verwachtingen een meer materialistische 
koppelen en een ander zal een meer geestelijke ver-
wachting hebben. Voor mijzelf gesproken, is de Advent 
vooral een tijd van verwachting en een geestelijk 
voorbereiden op de komst van het kerstkindje, Jezus. 
Gods zoon die als een klein en kwetsbaar kindje in 
deze wereld wordt geboren. Hoe bereid je jezelf voor 
op deze geboorte? Als je ‘iets’ heel belangrijk vindt, 
dan geef je dat aandacht en zorg. Het houd je bezig, 
elke dag. Je staat er mee op en je gaat ermee naar 
bed, zou ik haast willen zeggen. Het geloof in God en 
zijn onvoorwaardelijke liefde houdt mij ‘in verwachting’. 
Dit betekent voor mijzelf, dat al het andere, het mate-
rialistische, het uiterlijke vertoon naar de achtergrond 
wordt geplaatst. Je ziet het nog wel, maar het lijkt 
onbelangrijk. Alleen het verlangen naar de ontmoeting 
met God in het vieren van de geboorte van Gods zoon, 
het kindje Jezus is belangrijk. Ik wens iedereen een 
verwachtingsvolle tijd toe. 

Diaken Ton.

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid geno-
men van Adri van de Pas, 95 jaar.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK 
Zaterdag 20 november:
19.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering mmv 
seniorenkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.

Zondag 21 november: 
09.30 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering mmv 
gemengd koor.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Sjef van Roessel (1e jrgt.).
10.00 uur: St. Lambertuskerk: Eucharistieviering 
mmv Zuid-Nederlands kamerkoor.
Celebrant: pastoor Looyaard.
Intenties: Franciscus van Esch en Maria van Esch-van 
de Pas; Weldoeners van de kerk; Wim en Marie-José 
Vermeer en overl. familie Vermeer-van Overbeek; Ger-
rit en Adrie van Bavel-Biemans; voor de 3 overleden 
zusjes Antoinette, Eliane en Marie-Thèrese (verj.).
11.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering 
mmv gemengd koor.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
Intenties: Jan van Dal en Jan Robben namens de 
kerkhofploeg Berkel; Marietje van Vught-Pijnappels 
(jrgt.) en Noud van Vught; Jan Smits, Ine Heerkens en 
alle overleden leden van het St. Willebrorduskoor.

Maandag 22 november: 
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Avondgebed.

Dinsdag 23 november: 
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.
19.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.

Woensdag 24 november:
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.

Donderdag 25 november:
09.00 uur: De Eikelaar: Eucharistieviering.

Vrijdag 26 november:
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
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Schakeltjes

Energiecoöperatie BEC stimuleert duurzame 
woningen: vraag daarom met subsidie een 

energie-advies aan via: www.aandeslagmetjehuis.nl 
of bel tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
met het energieloket: 088-0062013.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wij hebben dinsdagavond een gratis 

inloopspreekuur van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Van Raak Advocatuur, 

Slimstraat 8a Udenhout, 013-5908877

Pasfoto’s voor offi  ciële documenten kunt u zonder 
afspraak laten maken bij een vakfotograaf. 

ERKEND RDW fotograaf, 
ook voor digitaal aanvragen rijbewijs. 

FotoGalerie Angelique, Kreitenmolenstraat 34, 
Udenhout, ingang achterom. 013-5111324. 

www.fotogalerie-angelique.nl

Boxtelsebaan 28 • 5061 VD Oisterwijk
Tel.: 013 - 528 21 62 • www.marcovandenberg.nl

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting
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Samenthuis in Udenhout zoekt 
persoonlijk begeleiders, begeleiders en 

ondersteunend begeleiders

Heb jij een warm hart voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking? 
Herken jij jezelf in deze kernwoorden: zorgzaam, vrolijk, daadkrachtig, 

doortastend, empathisch, enthousiast en teamspeler? 
En wil jij werken op een plek waar je nog écht tijd krijgt om de bewoners de 

juiste begeleiding en liefdevolle zorg te geven? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur een berichtje aan Carmen van der Linden, 
teamleider bij Samenthuis, cavdlinden@asvz.nl.

Voor de functie van ondersteunend begeleider heb je geen specifieke 
zorgopleiding nodig. Voor de functie van begeleider en persoonlijk 

begeleider vragen we opleidingsniveau SPW 3/4, MDGO AW, Verzorgende IG, 
Ziekenverzorgende of MGZ/MMZ. 

Op www.samenthuiszijn.nl lees je meer over de visie van Samenthuis op de 
zorg en maak je alvast kennis met de bewoners.



MAAK JE WEEK COMPLEETen verzamel alle vriendjes:

Maandag met Knorrie

Dinsdag met So e

Woensdag met Klaartje

Vrijdag met Bobbie

Donderdag met Kaat

Zaterdag met Pien

Zondag met Flip

SPAAR MEEen ga op avontuur met de

9
110024

010280

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen 
en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding 
tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

Actievoorwaarden
• Van woensdag 3 november t/m 

dinsdag 21 december 2021 ontvangt u bij besteding van elke 10 euro* een zegel.• Met 6 zegels is uw spaarkaart vol.• Inleveren van volle spaarkaarten kan t/m dinsdag 28 december 2021.
• Niet inwisselbaar voor contanten.• Voor deze actie geldt OP=OP. De leverancier is gerechtigd om een vervangend product aan te bieden. 

Bij iedere 10 euro een spaarzegelMet 6 zegels is uw spaarkaart vol

Plak hier uw zegels!

www.boerderijvriendjes.nl JUMBO Denissen
Pannenschuurplein 32, 5061 WP Oisterwijk

JUMBO Denissen
Fabriekspad 1, 5061 EW Oisterwijk

JUMBO Denissen
Rootven 38, 5066 AX Moergestel

JUMBO Denissen
Koningsoord 64, 5057 DK Berkel-Enschot

Maandag met Knorrie Dinsdag met So e Woensdag met Klaartje
Donderdag met Kaat

Vrijdag met Bobbie Zaterdag met Pien
Zondag met Flip

Boekjes
van € 9,99 voor € 6,-*

Knuffels
van € 15,99 voor € 8,-*

* Met één volle spaarkaart

De Boerderijvriendjes maken geluid!

www.boerderijvriendjes.nl


